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رقم 
رقم عنوان اجلدول                            اجلدول

الصفحة
1

 (ACTFL) من  كل  بني  اللغوية  للكفاءة  التوجيهية  املبادئ  مقارنة 
 (CEFR)292و

الرياضيات2 يف  احلاسوب  330برجمة 

ومهامهم3 اإلسالمية  الرتبية  تقويم  خطة  فريق  362أسامء 

بروفاس4 نموذج  حسب  التقويم  369مراحل 

التقويم5 عملية  إلنجاز  الالزمة  الزمنية  372املدة 

373تكويد وترميز البيانات اخلاصة بمعايري الكتاب املدريس وفق خطة التقويم   6

للموهوبني7 العربية  اللغة  ملنهج  التقويم  فريق  تشكيل   419

املتوسط8 األول  للصف  اخلالدة  لغتي  كتاب  يف  الوحدات  421توزيع 

التقويم9 أسئلة  عن  لإلجابة  الالزمة  املعلومات  مجع  أدوات  428توظيف 

التقويم10 من  440املستفيدون 

التقويم11 فريق  448مهام 

التقويم12 نتائج  من  واالستفادة  التقويم،  بعملية  املعنيني  واألفراد  488اجلهات 

املرشوع 13 489ميزانية 

التقويم14 لتنفيذ  الزمنية  490اخلطة 

إليهم15 املسندة  واملهام  وختصصاهتم  التقويم  فريق  491أعضاء 

الفنية16 للرتبية  التقويم  504فريق 
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رقم 
رقم عنوان اجلدول                            اجلدول

الصفحة
املتوسطة17 للمرحلة  الفنية  الرتبية  ملنهج   املد قريبة  508األهداف 

املتوسطة18 للمرحلة  الفنية  الرتبية  ملنهج   املد متوسطة  509األهداف 

للمرحلة19 الفية  الرتبية  ملنهج   املد بعيدة  509األهداف 

العلوم20 منهج  تقويم  خطة  يف  التقويم  527أغراض 

الدرايس21 العام  طيلة  العلوم  تقويم  خطة  532حمتويات 

االبتدائية22 للمرحلة  العلوم  منهج  عنارص  عىل  538احلكم 

االبتدائية23 للمرحلة  العلوم  منهج  لتقويم  األدوات  من  عدد  543توظيف 

املتوسطة24 املرحلة  يف  العلوم  منهج  لتقويم  املستهدفني  554مجهور 

املتوسطة25 املرحلة  يف  العلوم  منهج  تقويم  فريق  573تشكيل 

573اجلدول الزمني لتطبيق دراسة لتقويم منهج العلوم للمرحلة املتوسطة26

األرض27 علم  منهج  لتقويم  املهام  وتوزيع  التقويم  فريق  596تشكيل 

األرض28 علم  منهج  تقويم  عملية  لتنفيذ  الزمني  597اجلدول 

املتوسطة 29 للمرحلة  الرياضيات  منهج  يف  والقياس  اهلندسة   605حمتو

اهلندسة30 بمجال  اخلاصة  العاملية  608املعايري 

القياس31 بمجال  اخلاصة  العاملية  610املعايري 

املتوسطة32 باملرحلة  اهلندسة  ملادة  املقرتحة  612املعايري 

املتوسطة33 باملرحلة  القياس  ملادة  املقرتحة  615املعايري 

املتوسطة34 للمرحلة  احلاسب  منهج  تقويم  628فريق 

املتوسطة35 للمرحلة  املعلومات  وتقنية  احلاسب  منهج  629موضوعات 
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رقم 
رقم   عنوان الشكلالشكل

الصفحة
املدريس1 املنهج  تقويم  71مراحل 

البيانات   2 من  املعرفة  استخراج  216خطوات 

العلوم3  حمتو لتعليم  الوطنية  املعايري  يف  وتداخلها  317العالقات 

املدريس     4 املنهج  تقويم  خطة  352مراحل 

لربوفاس5 املواءمة  تقويم  369نموذج 

لربوفاس6 االختالف  أو  باملواءمة  التقويم  406نموذج 

اخلالدة7 لغتي  كتاب  يف  الوحدة  بناء  هليكل  تفصييل  422خمطط 

استفلبيم8 425نموذج 

االبتدائية 9 للمرحلة  العلوم  منهج  تقويم  خلطة  مقرتح  526تصور 

الرياضيات     10 منهج  لتقويم  وعينتها  الدراسة  617جمتمع 

اآليل11 احلاسب  منهج  تقويم  فريق  لعمل  التنظيمي  638اهليكل 

املعلومات 12 وتقنية  احلاسب  منهج  تقويم   عملية  642مراحل 
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